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GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 9.114, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Autoria: Vereador Claudinei da Rocha)

Revoga a Lei nº 9.081, de 15 de outubro de 2021, e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº 9.081, de 15 de outubro de 2021, que revogou a Lei Municipal nº 8.348, de 18 de 
dezembro de 2015, pela renúncia à Declaração Municipal de Utilidade Pública.

Art. 2º A Lei Municipal nº 8.348, de 18 de dezembro de 2015, que declarou como utilidade pública o Instituto Cidade do Calçado, 
volta a vigorar em todos os seus termos.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Franca, 10 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

LEI Nº 9.115, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.
(Autoria: Vereador Donizete da Farmácia)

Denomina Elvio de Carvalho Matos a Rua 13 do Village Santa Georgina.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1° Fica denominada Elvio de Carvalho Matos a Rua 13 do Village Santa Georgina.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correm à conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Franca, 10 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

LEI Nº 9.116, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções e auxílios às organizações da 
sociedade civil, sem fi ns econômicos, através de Termos de Fomento, com recursos do 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca para transferência de recursos às entidades, 
e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar parcerias, com recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca, 
durante o exercício de 2021, às organizações da sociedade civil sem fi ns econômicos, conforme descrito no Anexo Único desta Lei.

§ 1º  O Poder Executivo poderá, mediante solicitação das associações executoras de ações sociais, alterar a modalidade de 
transferência entre subvenção e auxílio, prevista neste artigo, através de Decreto, desde que haja viabilização orçamentária e 
fi nanceira.



Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 - ano 7 - nº 1.928www.franca.sp.gov.br 2

EXPEDIENTE
Diário Ofi cial do Município de Franca
Lei Complementar Nº 233 de 20/12/13
Decreto Nº 10.115, de 12/03/14

Produzido pela Assessoria de Comunicação Social I Gabinete do Prefeito
Andressa O. Neves Garcia - Assessora de Comunicação
Keila Alves P. Fradique - Jornalista Responsável /MTB – 46.013
e Assessora de Imprensa
Kamila N. de Oliveira - Assessora de Editoração, Diagramação, Criação e Arte 
Bruno do C. Marques - Assessor de Mídia Digital, Eletrônica e  Internet
José Antônio de Almeida Turqueti - Redator
José Comparini - Fotógrafo 

www.franca.sp.gov.br/diarioofi cial 

Publicações

e-mail: diarioofi cial@franca.sp.gov.br
Tel. (16) 3711 9088 / 3711 9802 
Rua Frederico Moura, 1517 - Cidade Nova - Franca/SP 

Apoio à imprensa: imprensa@franca.sp.gov.br
Tel. (16) 3711.9130

Poder Executivo
Alexandre Augusto Ferreira - Prefeito 
Éverton de Paula - Vice-Prefeito 
Cynthia Milhim Ferreira - Presidente do Fundo Social e Solidariedade
José Conrado Dias Netto - Chefe de Gabinete
Marina L. M. Maenza - Secretária de Administração e Recursos Humanos
Gislaine A. Liporoni Peres - Secretária de Ação Social
Lucimara de O. C. Prado - Secretária de Desenvolvimento
Márcia de C. Gatti - Secretária de Educação
Raquel Regina Pereira - Secretária de Finanças
Nicola Rossano Costa - Secretário de Infraestrutura
Éder Brazão - Secretário de Meio Ambiente
Eduardo A. Campanaro - Procurador Geral do Município
Lucas Eduardo de Souza - Secretário de Saúde
Marcus A. M. de Araujo - Secretário de Segurança
Milena Bernardino - Presidente da EMDEF
Mateus Caetano - Presidente da FEAC

Poder Legislativo Mesa Diretora
Claudinei da Rocha - Presidente 
Gilson Pelizaro - Vice-Presidente 
Ilton Sérgio Ferreira - 1º Secretário 
Lurdinha Granzotte - 2ª Secretária

§ 2º    As transferências a serem efetuadas na forma do caput se darão com observância à Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, e ao Comunicado SDG nº 010/2017, de 17 de março de 2017, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

§ 3º    Os valores constantes do Anexo Único correspondem às deliberações do Conselho, fi cando, os repasses, vinculados aos 
valores efetivamente aprovados em plano de trabalho, em conformidade com o Modelo de Projeto Social disponibilizado e submetido 
à seleção, análise e julgamento da Comissão de Análise de Projetos Sociais.

§ 4º    Fica vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca para o pagamento de despesas de 
custeio que caracterizem défi cits operacionais, fi cando a utilização dos recursos, limitada aos respectivos valores aprovados nos 
planos de trabalho.

Art. 2º    O prazo para aplicação dos recursos transferidos na forma do artigo anterior será em conformidade com o plano de trabalho, 
não podendo exceder 12 (doze) meses, sendo que, as entidades deverão prestar contas dos recursos recebidos e utilizados durante 
o exercício, até o dia 31 de janeiro do ano subsequente à aplicação, ou até 30 dias, quando do encerramento da vigência da 
parceria, perante a Divisão de Gestão de Parcerias e Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Finanças.

§ 1º    As entidades também deverão prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias 
a partir do término da vigência da parceria, observado o art. 69 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

§ 2º    As prestações de contas referidas neste artigo se darão mediante apresentação de toda a documentação exigida nas 
instruções e resoluções vigentes expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

§ 3º    A Secretaria Municipal de Finanças poderá requerer, a qualquer momento, a apresentação de prestações de contas parciais 
e periódicas.

Art. 3º São condições para que as instituições recebam as transferências:
I- estar em dia com a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos do Município de Franca;
II- haver sido declarada como de utilidade pública municipal, observado o art. 150 da Lei Orgânica do Município de Franca;
III- estar com a diretoria devidamente constituída, empossada e em atividade; 
IV- haver apresentado o Plano de Trabalho ao respectivo Conselho abrangendo um dos eixos temáticos conforme defi nido;
V- estar em acordo com as exigências da Vigilância Sanitária; 
VI- estar em dia com as contribuições para com a Previdência Social e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 
VII- apresentar os documentos solicitados pela concedente para liberação do recurso;
VIII- que os Projetos Sociais apresentados pelas entidades sem fi ns lucrativos, atendam as diretrizes, critérios e valores 
estabelecidos pela Comissão de Análise e Seleção de Projetos Sociais, contendo inclusive o Modelo do Projeto Social e demais 
documentos comprobatórios necessários à formalização da solicitação, dentre outras exigências nas Resoluções elaboradas 
pela Comissão de Análise e Seleção de Projetos Sociais, em fase anterior à de apresentação dos Projetos Sociais.

Parágrafo único.  As entidades deverão manter atualizada toda a documentação relativa às exigências estabelecidas neste artigo.

Art. 4º    Celebrado o Termo de Fomento, a liberação dos recursos fi nanceiros pelo órgão responsável pelas fi nanças municipais fi ca 
vinculada às exigências da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e do Comunicado SDG nº 010/2017, de 17 de março de 
2017, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e do requerimento encaminhado pela instituição benefi ciária.

§ 1º    A Secretaria Municipal de Ação Social fará análise e avaliação permanente do cumprimento dos planos de trabalho aprovados, 
das atividades gerais da instituição, da validade e documentação exigida e da aplicação dos recursos.

§ 2º    Nos casos em que as atividades da entidade estiverem enquadradas no campo de atuação de outros conselhos municipais, 
estes deverão ser periodicamente ouvidos para os fi ns aludidos no parágrafo anterior.
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Art. 5º    As transferências fi nanceiras previstas nesta Lei, observado o artigo anterior, onerarão a seguinte classifi cação do Orçamento 
Fiscal:

020605 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA
142412028 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
3211 Subvenções e Auxílios ao Terceiro Setor - Assistência à Pessoa Idosa
33504300 Subvenções Sociais R$ 230.555,11
44504200 Auxílios R$ 130.799,42 

§ 1º     O Poder Executivo poderá abrir créditos adicionais suplementares, no Orçamento Fiscal do ano de 2021, a fi m de atender ao 
disposto no § 1º do art. 1º desta Lei, em conformidade com a aprovação dos planos de trabalho.

§ 2º   A abertura dos créditos autorizados, referida no parágrafo anterior, se dará através de anulações entre as rubricas de 
subvenções e auxílios do programa “142412028 Assistência à Pessoa Idosa”, ações de governo “3211 Subvenções e Auxílios ao 
Terceiro Setor - Assistência à Pessoa Idosa”.

Art. 6º    Ficam alteradas as metas físicas do programa “142412028 Assistência à Pessoa Idosa” referido no artigo anterior desta 
Lei, constantes dos Anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, relativas aos repasses às entidades sem fi ns 
lucrativos, passando a compor-se exclusivamente das entidades e valores das transferências, em conformidade com o Anexo Único 
desta Lei.

Parágrafo único.  Os Anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, referidos no caput deste artigo, correspondem 
aos Anexos “Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Projeto 
AUDESP.

Art. 7º    As transferências previstas nesta Lei, inclusive critérios de apoio às entidades, metas de atendimentos e respectivos 
valores, observando o art. 26 da Lei Federal Complementar nº 101/2000, fi cam incluídos no “Anexo VI - Demonstrativo da Previsão 
de Transferências às entidades sem fi ns lucrativos”, da Lei Orçamentária, e no “Anexo III - Demonstrativo das Entidades do Terceiro 
Setor”, da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º    As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º    Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10.    Revogam-se as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Franca, 10 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

ANEXO ÚNICO

Entidade CNPJ SUBVENÇÃO (R$) AUXILIO 
(R$)

TOTAL
(R$)

Associação dos Defi cientes Físicos de 
Franca e Região 68.318.575/0001-90 3.393,59 3.393,59

Casa São Camilo de Lellis 64.926.256/0001-07 47.147,04 47.147,04

Centro de Integração da Terceira Idade Lions 
Clube Franca Sobral 03.178.180/0001-94 8.613,03 8.613,03

Departamento de Promoção Vicentina 51.814.218/0001-10 7.275,49 7.275,49

Fundação Espirita Judas Iscariotes 47.985.189/0001-82 166.000,00 60.400,94 226.400,94

Instituição Espirita Nosso Lar 45.308.178/0001-32 6.223,74 6.223,74

Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo 02.873.006/0001-07 18.402,17 18.402,17

Templo Espirita Vicente De Paulo 54.159.827/0001-71 38.089,26 0 38.089,26

Voluntários Sociais de Franca – VOSF 47.987.979/0001-05 960,00 4.849,27 5.809,27
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TOTAL 230.555,11 130.799,42 361.354,53

LEI Nº 9.117, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Autoriza a abertura de créditos adicionais no Orçamento Fiscal, no valor total de até R$ 
730.040,00, altera o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dá outras 
disposições.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis 
Federais nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2021, aprovado através 
da Lei nº 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de crédito adicional suplementar no valor total de até R$ 180.000,00 
(cento e oitenta mil reais) na seguinte classifi cação:

021106 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
061252070 SERVIÇOS DE TRÂNSITO
2932 Manutenção dos Serviços de Trânsito
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0

Parágrafo único.  Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma deste artigo são oriundos de superávit 
fi nanceiro verifi cado no balanço do exercício anterior - fonte 03 - Fundo Municipal de Trânsito - Leilão de Veículos do Pátio.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis 
Federais nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2021, aprovado através 
da Lei nº 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de crédito adicional suplementar no valor total de até R$ 345.000,00 
(trezentos e quarenta e cinco mil reais) na seguinte classifi cação:

021201 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER 
278122074 DESPORTO COMUNITÁRIO 
2936 Manutenção das Atividades das Unidades Desportivas 
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 011100000 GERAL

Parágrafo único.  Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma deste artigo são oriundos de anulações no 
mesmo programa, “278122074 Desporto Comunitário”, e ação “2936 Manutenção das Atividades das Unidades Desportivas”, na 
modalidade “319000 - Despesas com Pessoal - Aplicações Diretas.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis 
Federais nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2021, aprovado através 
da Lei nº 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de crédito adicional suplementar no valor total de até R$ 100.000,00 
(cem mil reais) na seguinte classifi cação:

020701 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 
103012029 ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE 
2263 Manutenção dos Serviços de Saúde 
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1

Parágrafo único.  Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma deste artigo são oriundos de superávit 
fi nanceiro verifi cado no balanço do exercício anterior - fonte 01 - Recursos Próprios do Tesouro Municipal.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis 
Federais nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2021, aprovado através 
da Lei nº 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de crédito adicional suplementar no valor total de até R$ 100.000,00 
(cem mil reais) na seguinte classifi cação:

020401 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
041232010 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA FINANÇAS
2212 Manutenção da Finanças
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 011100000 GERAL
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Parágrafo único.  Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma deste artigo são oriundos de superávit 
fi nanceiro verifi cado no balanço do exercício anterior - fonte 01 - Recursos Próprios do Tesouro Municipal.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis 
Federais nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2021, aprovado através 
da Lei nº 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.040,00 (cinco mil e 
quarenta reais) na seguinte classifi cação:

020401 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
041232010 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA FINANÇAS
3226 Contribuições à ASSEFIN-SP
33504100 Contribuições
Fonte: 011001828 CONTRIB. – ASSEFIN

Parágrafo único.  Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma deste artigo são oriundos de superávit 
fi nanceiro verifi cado no balanço do exercício anterior - fonte 01 - Recursos Próprios do Tesouro Municipal.

Art. 6º Fica acrescentada a ação de governo “3226 Contribuições à ASSEFIN-SP” na Unidade Executora “020401 Secretaria 
Municipal de Finanças”, no programa de governo “041232010 Gestão dos Serviços da Finanças”, no Anexo IV da Lei 8.585/2017 - 
Plano Plurianual, e no Anexo VI da Lei nº 8.936/2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma do Anexo Único desta Lei.

Parágrafo único.  Os Anexo IV e VI referidos no caput deste artigo, correspondem também, respectivamente, aos anexos “IIII e VI - 
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental” do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo - Projeto AUDESP.

Art. 7º Inclui-se no “objetivo” do programa “041232010 Gestão dos Serviços da Finanças”, da Unidade Administrativa “020400 
Secretaria Municipal de Finanças”, no Anexo III da Lei nº 8.585/2017 - Plano Plurianual, e no Anexo V da Lei nº 8.936/2020 - Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, correspondentes também respectivamente aos “Anexos II e V – Descrição dos Programas Governamentais/
Metas/Custos” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Projeto AUDESP:

“Realizar despesas de contribuição à Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo - ASSEFIN-SP”.

Art. 8º Fica o Município de Franca autorizado a contribuir, anualmente, com a Associação das Secretarias Municipais de Finanças 
do Estado de São Paulo - ASSEFIN-SP, CNPJ 34.563.782/0001-99.

§ 1º A contribuição para o ano de 2021 fi ca limitada ao valor de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), compreendendo a 
participação do Município do período de novembro de 2021 a julho de 2022.

§ 2º A contribuição para os exercícios posteriores a 2021, fi ca vinculada à previsão de recursos nas Leis Orçamentárias 
Anuais, ou através de créditos adicionais autorizados pelo Legislativo municipal.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar obras no Jardim Zoobotânico, no valor total de até R$ 97.320,32, utilizando-
se de sobra do recurso do crédito adicional especial, previsto no art. 1º da Lei nº 9.065, de 01 de setembro de 2021, na seguinte 
classifi cação orçamentária:

020901 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA 
154512055 URBANIZAÇÃO E OBRAS MUNICIPAIS 
1223 Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins 
44905100 Obras e Instalações 
Fonte: 011100000 GERAL

Art. 10. As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 10 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

LEI Nº 9.118, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Reestrutura o Programa de Hortas Comunitárias no Município de Franca.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º O Programa de Hortas Comunitárias, no Município de Franca, criado pela Lei Municipal nº 6.138, de 05 de março de 2004, terá 
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os seguintes objetivos:
I- promover a saúde, educação e conservação do meio ambiente;
II- manter terrenos públicos limpos e utilizados, criando espaços verdes;
III- incentivar a produção para o autoconsumo e melhoria nutricional;
IV- cultivar alimentos “in natura” sem o uso de agrotóxicos;
V- praticar a atividade de horticultura que, ao mesmo tempo melhora a qualidade do meio ambiente urbano e a qualidade de 
vida das pessoas envolvidas, contribuindo para a melhoria da saúde física e mental, eliminando o sedentarismo e o estresse;
VI- proporcionar terapia ocupacional;
VII- desenvolver programas sociais e de geração de renda.

Parágrafo único.  Para os fi ns desta Lei entende-se por Horta Comunitária toda atividade desempenhada com fi nalidade social, 
destinada ao cultivo de hortaliças, legumes, plantas medicinais, árvores frutíferas e para fl oricultura e paisagismo no âmbito do 
município.

Art. 2º O Programa poderá ser desenvolvido em parceria com organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 
para a consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco voltados aos objetivos desta lei.

Parágrafo único.  O procedimento de implantação de uma horta comunitária pressupõe a celebração de termo de parceria ou 
convênio, nos termos da legislação federal respectiva.

Art. 3º A implantação do Programa de Hortas Comunitária poderá se dar em:
I- áreas públicas municipais dominicais;
II- áreas públicas municipais destinadas ao uso especial institucional, enquanto não utilizadas para fi nalidade diferente da 
“horta comunitária”;
III- terrenos ou glebas particulares cedidos ao poder público.

Art. 4º O produto do Programa de Horta Comunitária poderá ser utilizado ou comercializado conforme dispuser o plano de trabalho 
aprovado.

Art. 5º Dentre outros requisitos legais, o Plano de Trabalho deverá dispor sobre:
I- fi nalidade da Horta Comunitária e suas metas;
II- a descrição da área ou terreno a ser utilizado;
III- estrutura física do local;
IV- a forma como se dará a utilização da água, inclusive sobre a qualidade e quantidade;
V- planejamento sobre a topografi a do terreno;
VI- fertilização do solo;
VII- fi nanciamento dos insumos e demais despesas;
VIII- produção e sua destinação.

Art. 6º A Prefeitura dará ampla publicidade ao Programa de Horta Comunitária.

Parágrafo único.  A horta comunitária estará vinculada à Secretaria Municipal responsável pelas fi nalidades que serão objeto da 
parceria ou convênio.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 
6.138, de 05 de março de 2004.

Prefeitura Municipal de Franca, 10 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

LEI Nº 9.119, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à entidade sem fi ns lucrativos Núcleo 
de Apoio e Revalorização da Família - NAREFA, e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção, durante o exercício de 2022, no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta 
e um mil reais) à entidade sem fi ns lucrativos Núcleo de Apoio e Revalorização da Família - NAREFA, inscrita no CNPJ sob nº 
66.990.144/0001-40.

Art. 2º A subvenção autorizada será repassada em conformidade com o cronograma de desembolso constante do plano de trabalho 
apresentado pela entidade e aprovado pela Secretaria Municipal de Ação Social.
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Art. 3º Para celebração da parceria deverão ser observados os preceitos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, as 
determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais legislações aplicáveis.

Art. 4º O prazo para aplicação dos recursos transferidos de conformidade com o art. 1º, é de até 31 de dezembro de 2022, sendo 
que até o dia 31 de janeiro de 2023, a entidade sem fi ns lucrativos deverá prestar contas perante a Divisão de Gestão de Parcerias 
e Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Finanças.

§ 1º    A prestação de contas referida neste artigo se dará mediante apresentação de toda a documentação exigida nas instruções e 
resoluções vigentes expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

§ 2º    A Secretaria Municipal de Finanças poderá requerer, a qualquer momento, a apresentação de prestações de contas parciais 
e periódicas.

Art. 5º São condições para que a instituição receba a subvenção:
I.      estar em dia com a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos da Prefeitura Municipal de Franca;
II.     haver sido declarada como de utilidade pública municipal, observado o art. 150 da Lei Orgânica do Município de Franca;
III.    estar com a diretoria devidamente constituída, empossada e em atividade;
IV.    estar adequada, no caso de instituição que atenda a crianças e adolescentes, às exigências do Estatuto da Criança e do 
Adolescente;
V.      haver apresentado o Plano de Trabalho Social à Secretaria de Ação Social, tendo sido o mesmo aprovado para implementação 
em 2.020;
VI.   atender exclusivamente munícipes da cidade de Franca;
VII.  apresentar semestralmente à Secretaria de Ação Social do Município, até o segundo dia útil do mês subsequente ao do 
vencimento do semestre, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas;
VIII.  estar em dia com as contribuições para com a Previdência Social e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
IX.    atender prioritariamente os usuários encaminhados pelas unidades estatais CRAS, CREAS e Centro Pop.

Parágrafo único.  A instituição deverá manter atualizada toda a documentação relativa às exigências estabelecidas neste artigo.

Art. 6º A liberação dos recursos fi nanceiros pelo órgão responsável pelas fi nanças municipais, dependerá de requerimento 
encaminhado pela instituição benefi ciária ao Prefeito, conforme Anexo Único que integra e incorpora a presente Lei, mediante 
avaliação da instituição e de documentação que comprove as exigências enumeradas no art. 5º desta Lei.

§ 1º      A Secretaria Municipal de Ação Social fará análise e avaliação permanente do cumprimento do Plano de Trabalho aprovado, 
da atividade geral da instituição, da validade e documentação exigida e da aplicação dos recursos.

§ 2º      Nos casos em que as atividades da instituição estiverem enquadradas no campo de atuação de outros conselhos municipais, 
estes deverão ser periodicamente ouvidos para os fi ns aludidos no parágrafo anterior.

§ 3º      A Secretaria Municipal de Ação Social poderá, a qualquer tempo, garantido o contraditório e a ampla defesa, e mediante 
decisão fundamentada de seus membros, determinar o bloqueio, a suspensão ou o cancelamento da subvenção da instituição.

§ 4º      Para fi ns de interpretação do parágrafo anterior entende-se por:
I- bloqueio: a determinação para que a subvenção e/ou o auxílio não sejam pagos enquanto determinada situação não for 
regularizada, fi cando, todavia, acumulada para pagamento posterior.
II- suspensão: a determinação para que a subvenção e/ou o auxílio não sejam pagos enquanto determinada situação não 
for regularizada, perdendo a instituição, o direito à percepção da subvenção e/ou auxílio relativo ao período de suspensão.
III- cancelamento: a determinação para que a subvenção e/ou o auxílio não sejam pagos a partir da constatação de 
determinada situação irregular.

§ 5º      No caso de suspensão ou cancelamento da subvenção e/ou auxílio, a entidade benefi ciária poderá ser substituída, a critério 
da Secretaria de Ação Social, por outra congênere, que submeter-se-á às mesmas exigências, inclusive aprovação de Plano de 
Trabalho.

§ 6º      A metodologia e critérios de análise para a avaliação das ações das instituições, bem como o cumprimento do Plano de 
Trabalho, devem observar o disposto no art. 4º, da Lei Federal nº 8.472/93 e 12.435 de 6 de julho de 2011.

I- acesso e não discriminação dos usuários, assegurando o caráter público do atendimento, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória da necessidade ou de relações de privatização do interesse público;
II- acesso a benefícios e serviços de qualidade;
III- respeito à dignidade, autonomia, privacidade e convivência familiar, comunitária e social do cidadão;
IV- a participação da população no controle das ações em todos os níveis.

§ 7º      O apoio e acompanhamento técnico para análise e avaliação do cumprimento do Plano de Trabalho são de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Ação Social.

§ 8º      Ocorrendo o disposto no § 5º deste artigo, observadas as demais disposições desta Lei, os saldos não transferidos durante 
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o ano poderão ser destinados à outra(s) entidade(s), conforme indicação do Órgão Gestor, observadas as disposições desta Lei.

Art. 7º Os recursos orçamentários necessários às transferências previstas nesta Lei, observado o artigo anterior, onerarão a seguinte 
classifi cação no Orçamento Fiscal de 2022:

020601 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL
142442030 GESTÃO DE OUTROS SERVIÇOS DA AÇÃO SOCIAL
3213 Subvenções e Auxílios ao Terceiro Setor - Serv. de Ação Social
33504300 Subvenções Sociais
011000183 TR. NÚCLEO DE APOIO E RECUPERAÇÃO DA FAMÍLIA – NAREFA

 Art. 8º A transferência prevista nesta Lei, inclusive critérios de apoio à entidade, metas de atendimentos e respectivos valores, 
observando o art. 26 da Lei Federal Complementar nº 101/2000, constam no Anexo “Demonstração da Previsão de Transferências 
às entidades sem fi ns lucrativos”, da Lei Orçamentária, e no Anexo “Entidades sem fi ns lucrativos aptas a receberem transferências 
de recursos”, da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 9º As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Franca, 10 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

ANEXO ÚNICO

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCA

REQUERIMENTO

Vimos, nos termos da Lei _____/ _____, requerer a V. Ex.ª, liberação da transferência prevista, comprometendo-nos a cumprir todas 
as exigências nela contidas.

Seguem anexas: 

1. CND do INSS
2. CRF do FGTS
3. Ata de eleição e Posse da Atual Diretoria

Franca, ______/________________/_______.

_______________________________________________________
(nome da entidade)

Representante legal:______________________________________

Para preenchimento da entidade: Para uso da área de Finanças:

1. Inscrição  Conselho Setorial n º 1. Vr. da transferência:

2.Utilidade Pública Munic. n.º 2.Cronograma de pagamento:

3  Número de Registro Ata Diretoria: -

4. Gestão: ____________a____________ -

5.Plano de trabalho aprovado: -

6. Nº da Conta Corrente: 3. Ordem de Empenho:

 Banco:                      Agência: -

-
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LEI Nº 9.120, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Altera a Lei nº 9.027, de 12/05/2021, e dá outras disposições.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º A Lei nº 9.027, de 12 de maio de 2021, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 1º  ......................................................
................................................................
§ 2º  O prazo para aplicação dos recursos transferidos na forma deste artigo será em conformidade com o plano de trabalho, por 12 
(doze) meses, podendo ser aditado mediante solicitação da entidade sem fi ns lucrativos, e aprovado pela Secretaria Municipal de 
Ação Social, sendo que, a entidade deverá prestar contas dos recursos recebidos e utilizados durante o exercício até o dia 31 de 
janeiro do ano subsequente à aplicação, perante a Divisão de Gestão de Parcerias e Prestação de Contas da Secretaria Municipal 
de Finanças.
..........................................................................................................................” (NR)

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 10 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

LEI Nº 9.121, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Autoriza a abertura de créditos adicionais no Orçamento Fiscal do ano de 2022, no valor 
total de até R$ 3.456.000,00, e dá outras disposições.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis Federais 
nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2022, aprovado através da Lei nº 
9.099, de 24 de novembro de 2021, mediante abertura de créditos adicionais suplementares no valor total de até R$ 3.456.000,00 
(três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) nas seguintes classifi cações:

020502 FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
123652018 EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
2220 Parcerias com o Terceiro Setor - E. Infantil
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 05 - TRANSFERÊNCIAS FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2

§ 1º    Os recursos para cobertura dos créditos adicionais autorizados na forma deste artigo são oriundos de superávit fi nanceiro, 
apurado no balanço do exercício de 2021, fonte 05 - Transferências FNDE - Salário Educação.

§ 2º   Os recursos vinculados às transferências às entidades sem fi ns lucrativos, previstos neste artigo, terão seus códigos de 
aplicação desdobrados, individualizando as transferências com base nos Termos celebrados, na abertura dos créditos adicionais, 
mediante decreto do Poder Executivo.

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações próprias do Orçamento.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 10 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

LEI Nº 9.122, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Autoriza a abertura de crédito adicional no Orçamento Fiscal, no valor de R$ 150.000,00, 
e dá outras disposições.
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ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal de Finanças, observadas as disposições das Leis 
Federais nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2021, aprovado através 
da Lei nº 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais) na seguinte classifi cação:

020901 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
154512055 URBANIZAÇÃO E OBRAS MUNICIPAIS
1221 Recapeamento
44905100 Obras e Instalações
Fonte: 021000343 TR. EST.TERMO CONV.101142/2021 SECR.DES.REG.SO-INFRAESTR.URB 

§ 1º Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma deste artigo são oriundos de excesso de arrecadação, 
vinculados às transferências em conformidade com o Termo de Convênio 101142/2021, celebrado com o Governo do Estado 
através da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

§ 2º O crédito especial referido neste artigo poderá ser reaberto no limite de seu saldo, e será incorporado ao Orçamento do exercício 
fi nanceiro de 2022, observado o art. 167 da Constituição Federal, no programa “154512056 Urbanização e Obras Municipais”, da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, constante da Lei nº 9079/2021 - Plano Plurianual, e da Lei nº 9.080/2021 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 10 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

LEI Nº 9.123, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo a receber de PERPLAN 11 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
SPE LTDA., através do instituto de DOAÇÃO, a título gratuito, área necessária ao bolsão 
de estacionamento exigido nos termos da LCM nº 057/2008 - Plano Viário Municipal, e na 
LCM nº 137/2008 -Parcelamento do Solo no Município de Franca, e conforme aprovação 
do Condomínio Residencial FLORIANO 1680, conforme Decreto Municipal nº 11.325/21, 
e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Franca autorizado a receber, através do instituto de doação, pura e simples, da proprietária 
PERPLAN 11 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 27.667.825/0001-10, com sede na cidade 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, 1465, 1º andar, sala 101 AU, Jardim Botânico, CEP 
14.021-630, o imóvel situado nesta cidade e comarca de Franca-SP, 1º Subdistrito, na Rua Floriano Peixoto, sendo parte do imóvel 
C, parte da área 01, parte do imóvel A, parte 01, parte da área A, designada área A2 devidamente descrita na escritura pública cuja 
cópia constitui o Anexo I desta.

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Franca, 10 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

ANEXO I

UM TERRENO, matrícula nº 110.330 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis desta Comarca,  situado nesta cidade e comarca de 
Franca-SP, 1º Subdistrito, à RUA FLORIANO PEIXOTO, sendo parte do imóvel C, parte da área 01, parte do imóvel A, parte 01, 
parte da área “A”, designada área “A2”, assim descrito: Tem início no ponto com as seguintes coordenadas N=7.726.932,4382 e 
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E=250.119.2858, localizado no alinhamento da Rua Floriano Peixoto, numa distância de 54,26m do cruzamento da citada Rua 
com a Rua Saldanha Marinho; daí segue pelo alinhamento da Rua Floriano Peixoto, com rumo de 36°46’43” NE e distância de 
29,43 metros, daí defl ete à direita e segue na confrontação com o imóvel n° 1710 da Rua Floriano Peixoto, de propriedade de 
Edna Aparecida Pereira, com rumo de 53°06’06” SE e distância de 5,00 metros; daí defl ete à direita na confrontação com o imóvel 
composto por parte do imóvel C, parte da área 01, parte da área A, parte 01, parte da área A, área A1, de propriedade de Perplan 
11 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, com distância de 29,33 metros; daí defl ete à direita na confrontação com o imóvel nº 
1672 da Rua Floriano Peixoto, de propriedade de Margarida Maria Della Torre Chagas, com rumo NW 53º58’58” e distância de 5,00 
metros, onde alcança o alinhamento da Rua Floriano Peixoto, onde teve início e fi m a presente descrição, encerrando a área de 
146,91m².

 PORTARIA Nº 355, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

Designa servidor para exercer, em substituição, as atribuições do Departamento de 
Parcerias e Terceiro Setor, junto a Secretaria de Finanças, e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e 
considerando o memorando nº 30/2021 da Secretaria de Finanças;

R E S O L V E

Art. 1º Fica DESIGNADO o servidor público municipal Cláudio Nascimento Freitas, chapa 5.679, para exercer, em substituição, as 
atribuições do Departamento de Parcerias e Terceiro Setor, junto a Secretaria de Finanças, pelo período de 14 a 31 de dezembro de 
2021, em razão das férias do titular do cargo o servidor João Batista Enciso Júnior, chapa 1.738.

Art. 2º O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 09 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021

A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, COMUNICA a desistência de Camila Resende 
Ottoni (Médico – Emergencialista Clínico Geral) e Thalita Gonzales Peres (Médico – Ginecologista) por não terem assumido 
efetivamente as vagas e CONVOCA o candidato abaixo nomeado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso Público nº 001/2021, 
para comparecer à Rua Frederico Moura, 1517, Cidade Nova – (Divisão de Pessoal e Recursos Humanos) no prazo máximo de 
3 (três) dias úteis, ou seja, nos dias 10, 13 e 14 de dezembro de 2021, das 09h às 15h, munido dos ORIGINAIS e CÓPIAS dos 
seguintes documentos: CPF e RG, Certidão de nascimento dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos, CPF e RG dos fi lhos menores 
de 24 (vinte e quatro) anos, Certidão de Casamento e/ou Nascimento, CTPS – Carteira Profi ssional de Trabalho e Previdência 
Social (inclusive a cópia de todos os registros existentes), Cartão PIS/PASEP, Certifi cado de Reservista (quando do sexo masculino), 
Registro no Conselho de Classe e Comprovante de Regularidade (quando for o caso), Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, 
Certidão de regularidade junto à Justiça Eleitoral, Comprovante de Escolaridade (Diploma) e Habilitação Específi ca (nos termos do 
Edital Completo), Carteira de vacinação, Regularidade da Qualifi cação Cadastral do E-Social, Comprovante de endereço e uma foto 
3x4.Declaração de gozo dos direitos políticos e civis, Declaração de não ter sido demitido a bem do serviço público e Declaração de 
não ocupar função pública e remunerada “exceto os acúmulos permitidos pela Lei”. 

Nota: Esclarecemos que as convocações relacionadas ao emprego público de Enfermeiro estão suspensas para análise da maneira 
pela qual será cumprida a liminar concedida através do processo judicial nº 1029270-17.2021.8.26.0196.

Classifi cação Nome Emprego
14ª Leandro Colombo Cassiano Médico – Emergencialista Clínico Geral

Franca, 10 de dezembro de 2021
Luciane Aparecida Furlan

Seção de Gestão de Pessoas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO - ABANDONO DE EMPREGO 
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A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, CONVOCA o servidor ERICK EVANDRO 
GONCALVES DOS SANTOS, matrícula 17014, para reassumir suas funções laborais no prazo de 3 dias úteis, a contar da publicação 
deste, sob pena de caracterizar abandono de emprego, nos termos do art. 482, i, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Franca, 10 de dezembro de 2021. 

Peters son Alves Faciroli
Diretor do Departamento Pessoal e Recursos Humanos

FINANÇAS

RETIFICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO

ONDE SE LÊ: 
Processo nº 38248/21 - Pregão Eletrônico nº 244/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E RECURSOS TECNOLÓGICOS (TABLETS). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 04 de janeiro de 2022 - 
Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 04 de janeiro de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do 
dia 04/01/2022. 
LEIA-SE: 
Processo nº 38248/21 - Pregão Eletrônico nº 244/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR E DA SEDE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 04 de janeiro de 2022 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 04 de janeiro de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 04/01/2022. 

ONDE SE LÊ: 
Processo nº 46549/21 - Pregão Eletrônico nº 246/21. Interessado: Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 05 de janeiro de 2022 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 05 de janeiro de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 05/01/2022. 
LEIA-SE:
Processo nº 46596/21 - Pregão Eletrônico nº 246/21. Interessado: Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 05 de janeiro de 2022 - Abertura das 
propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 05 de janeiro de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 05/01/2022. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 10/12/2021, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

Franca, 09 de dezembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

CREDENCIAMENTO 002/2021 

Proc. nº 32606/21 – Credenciamento público para prestação de serviços ambulatoriais de consultas de ginecologia. O Sr. Secretário 
de Saúde torna público que, após análise fi ca credenciada/apta a empresa Clínica Amor e Saúde Franca. 

Franca, 09 de dezembro de 2.021.
Lucas Eduardo de Souza

Secretário Municipal de Saúde

SAÚDE

AUTO DE INTIMAÇÃO,
INFRAÇÃO e IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 082/2021

A Fiscalização de Posturas do Município de Franca, informa que no exercício da atividade fi scal, constatou que   TATIANE 
CALDEIRA portadora do RG Nº 63.......-9 e do  CPF 141.......-05, solteira,  residente na Rua Tuff y Jorge nº ....... – Vila Formosa, 
incorreu nas seguintes infrações: fazer funcionar atividade de prestação de serviço sem licença de funcionamento, e ainda colar 
publicidades em espaços urbanos (postes, pontos de ônibus e outros) poluindo toda a cidade de forma recorrente, apesar de ser 
autuada em ocasiões anteriores, insiste em infringir a legislação,  razão pelo qual intimo a responsável fazendo cumprir inicialmente 
o artigo 492 e posteriormente os artigos 241 e  337 da Lei Municipal nº 2.047/72. A infratora poderá apresentar interposição de 
recurso no prazo de  5 (cinco) dias, contados a partir da publicação deste, junto ao setor competente, na Av. Dr. Flavio Rocha nº 
4780 nas dependências da Secretária Municipal de Saúde. (A não apresentação de defesa no prazo fi xado ou esta sendo julgada 
improcedente, implicará na aplicação de multa no valor de 426,32 quatrocentos e vinte e seis inteiros e trinta e dois centésimos) 
UFMF – Unidade Fiscal do Município de Franca, o que corresponde a R$ 27.617,00 (vinte e sete mil, seiscentos e dezessete 
reais) em conformidade com os artigos 505, 512 e 517 do mesmo diploma legal; Valores que deverão ser recolhidos aos cofres 
públicos no prazo de cinco dias. Isto não ocorrendo, poderá ser iniciada a cobrança judicial destes valores. Faço saber que a 
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não retirada dos referidos cartazes incorrerá em reincidência, agravando a infração fi cando sujeito a abertura de novo processo 
administrativo e multa no valor em dobro.

Franca, 09 de Dezembro de 2021.
ANDRÉ SZABÓ

Fiscal Sanitário e de Posturas Municipais

FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA DE FRANCA - FEAC

EDITAL DE CHAMAMENTO FEAC Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20210021
PROJETO FRANCA FEITO À MÃO

COMUNICADO

O Presidente da Fundação Esporte, Arte e Cultura de Franca – FEAC, Mateus Santiago Caetano, no uso de suas atribuições e 
considerando as Atas da Comissão de Seleção e Avaliação dos dias 29/11 e 06/12/2021, comunica e torna pública a CLASSIFICAÇÃO 
PARCIAL dos candidatos habilitados à obtenção de 01 (uma) vaga no Projeto Franca Feito à Mão, realizada pela Comissão após as 
avaliações dos produtos em conformidade com a Resolução FEAC nº 003/2021 e com o Edital de Chamamento FEAC nº 007/2021:

CANDIDATOS TÉCNICA 
ARTESANAL

AVALIADOR 
01

AVALIADOR 
02

AVALIADOR 
03

PONTUAÇÃO 
FINAL

01 MARGARETE MANTOVANI 
CALACA ARTESANATO 30 30 27 87

02 IDELZUITE MONTEIRO DE 
CAMPOS ARTESANATO 30 30 27 87

03 ELISIANE ALVES MACHADO ARTESANATO 30 30 27 87

04 FILOMENA F. RAMOS SOUZA ARTESANATO 30 30 26 86

05 FÁTIMA APARECIDA COIMBRA ARTESANATO 27 27 27 81

06 RENATA MÜLLER DOS SANTOS COSTURA 
CRIATIVA 24 30 24 78

07 MARIA DAS GRAÇAS S. RAFAEL CULINÁRIA 24 27 23 74

08 SOLANGE A. MATTOS GALHARDO ARTES VISUAIS 24 24 24 72

09 ELISANGELA CRISTINA PEIXOTO 
C. PEREIRA CULINÁRIA 24 21 26 71

10 LUCIMARA DONIZETE DAMACENO ARTESENATO 27 24 20 71

11 CLAUDIA SILVA ARTESANATO 24 24 22 70

12 SUERLEI ALVES DOS SANTOS 
FRANCISCO ARTESANATO 21 24 21 66

13 MARIA DA CONCEIÇÃO TRINDADE COSTURA 
CRIATIVA 20 21 20 61

14 SILVANA DE LIMA SANTANA ARTESANATO 18 18 21 57

15 SILVIA CRISTINA BATISTA COSTURA 
CRIATIVA 15 15 24 54

16 ROSANA DA GRAÇA GARCIA 
RODRIGUES ARTESANATO 15 23 15 53

17 PAULO DE JESUS DE SOUZA ARTESANATO 15 15 19 49

18 GABRIELA SILVA ANDRADE COSTURA 
CRIATIVA 15 15 19 49

19 SUELI VIANA DELATORRE ARTESANATO 15 15 18 48
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SASSOM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS DE FRANCASERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS DE FRANCA - SASSOM

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 

Contrato nº 154/1991 – Aditamento de prazo do contrato - Processo nº 076/2021.  Contratante: SASSOM – Serviço de Assistência 
e Seguro Social dos Servidores Municipais de Franca – Contratado: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE 
EMRESARIA LTDA.   Objeto: Prestação de serviços na área de saúde, através de plano regulamentado pela ANS – Agencia 
Nacional de Saude, com atendimento hospitalar, obstetrícia, ambulatorial, laboratorial e consultas para o grupo do SASSOM. 
Aditamento de prazo com vigência: 01/09/2021 A 30/09/2021. 

Franca, 09 de deze mbro de 2021. 
Celia Maria Teodoro Falleiros 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

EXTRATO DE 1º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 

Aditamento de prazo do Contrato nº 0013/2020 – Chamamento Público nº 003/2019 – Inexigibilidade nº 003/2019 - Processo nº 
0173/2018.  Contratante: SASSOM – Serviço de Assistência e Seguro Social dos Servidores Municipais de Franca – Contratado: 
CLINICA MEDICA LTDA.   Objeto: Prestação de serviços na área de saúde, na especialidade de Clinica médica para o grupo 
efetivo do SASSOM.  Aditamento de prazo com vigência: 20/10/2021 A 19/10/2022. 

Franca, 09 de dezembro de 2021. 
Celia Maria Teodoro Falleiros 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações  

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA - FDF

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

EXTRATO DE EDITAL

O Diretor da FDF torna pública a abertura da Licitação tipo Tomada de Preço 02/2021. Proc. Adm. 051/2021. Edital 037/2021. Tipo 
Menor Preço. Objeto: Serviço de assessoria para aprimoramento da Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca, com a 
criação da Revista Eletrônica de Pós-Graduação e assessoramento de dirigentes e professores para adequação do projeto de Pós-
-Graduação Stricto Sensu (Mestrado Acadêmico em Direito) com a fi nalidade de entrega do novo formulário APCN da CAPES. Data 
entrega envelopes: 27/12/2021 às 14h00. Data da sessão pública: 30/12/2021 às 09h00. A estimativa de gastos é de R$-164.000,00. 
O Edital completo está disponível no site www.direitofranca.br/.

Franca, 9 de dezembro de 2021.
Prof. Dr. José Sérgio Saraiva

Diretor da Faculdade de Direito de Franca

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASAL TOMÁS E APARECIDA NOVELINO

PROCESSO SELETIVO

A instituição NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASAL TOMÁS E APARECIDA NOVELINO pessoa jurídica de direito privado, sem 
fi ns lucrativos, CNPJ 07.432.225/0002-47, qualifi cada como Organização Social da Sociedade Civil, estabelecida a Rua Nádimo 
Bachur, 460 – Distrito Industrial, Franca/SP, vem pelo presente tornar público que, está realizando um Processo Seletivo para 
contratação de AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. O Processo Seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo 
é feito em obediência aos princípios da impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade. As informações 
prestadas pelos candidatos terão caráter confi dencial. Cumpre destacar que a constatação de informações inverídicas por parte 
do candidato o excluirá automaticamente de qualquer fase do processo seletivo. A coordenação do NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL CASAL TOMÁS E APARECIDA NOVELINO torna público que receberá os currículos para o processo seletivo para as 

20 CLAUDIA ELAINE ALVES OLIVEIRA ARTESANATO 15 15 15 45

De acordo com o §4º do Art. 12 da Resolução FEAC nº 003/2021, admite-se recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da data de publicação deste Comunicado no Diário Ofi cial do Município.

Franca, 09 de dezembro de 2021
Mateus Santiago Caetano

Presidente FEAC
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funções conforme descrito abaixo através do e- mail da Instituição.
Após a avaliação dos currículos, a Instituição entrará em contato com os selecionados.
ENVIO DE CURRÍCULO PELO EMAIL: crechedemocrata@gmail.com

Cargo Formação Tipo de 
contratação

Números de 
vagas

Jornada 
semanal Remuneração

Auxiliar de educação infantil Superior Pedagogia 
completo CLT 12 44 horas R$ 1.658,71

Auxiliar de limpeza Ensino fundamental CLT 1 44 horas R$ 1.414,49

Auxiliar de cozinha Ensino Fundamental CLT 1 44 horas R$ 1.414,49

REGINA GASPARELLI
COORDENADORA ADMINISTRATIVA.
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